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SOFIE BOONE, BELEIDSMEDEWERKER  
HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN  
 

Onderwijs | onderzoek | dienstverlening  

 

6000 enthousiaste studenten 

 

800 gepassioneerde, hoog opgeleide 

medewerkers 

 

40 miljoen euro omzet 

 

Gediversifieerd opleidingenportfolio 

 

Innovatief | creatief | ondernemend 

  
Participatie in het beleid 
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#1 

“Quality and quality assurance  

can only be a success if it is linked  with  

the prevailing culture of the organisation,  

its underlying values and principles,  

its own vision and mission (on quality)  

and the goals and aims of the institution.”  
 
(L. Bollaert, 2014) 
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“The essence of Quality 
Assurance is not in the model, 
its tools, standards or indicators,  

but is in what is done with them 
by the actors who are supposed 
to generate quality.” 

 

(L. Bollaert, 2014) 

 

#2 

Kwaliteitscultuur 

Formeel structureel Organisatorisch    elementen  Psychologisch 

Collectief Individueel 

 
Normatief 
Strategisch 

Operationeel 

 

 

 

Vertrouwen 
Gedeelde waarden 

 

 

 
 

 
Gedrevenheid 

Verantwoordelijkheid 
Engagement 

 
 

Leiderschap  
Communicatie  

Participatie 

European University Association 

#2 
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#3 De juiste autonomie van het bestuur 

  
Opleidingstoetsen (reflecterend) en -audits 

(controlerend)  
 

Kwaliteitszorgactiviteiten in opleidingen 

Rapportage  
aan bestuur 

#3 
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 Slank en slim kwaliteitszorgsysteem 
#4 

 

 

Kwaliteitsdefinitie #5 
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#6 

Van  

vakdenken  

naar  

opleidingsdenken 

 

De juiste autonomie 

van de docent 

#6 

“De deur van het lokaal 
openzetten,  
elkaar opzoeken en 
ondersteunen  
door middel van coaching en  
samen onderzoek doen  
naar hoe het beter en 
slimmer kan”. 
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Besluit 

 
 
 
 
 

“Quality is never an accident;  

it is always the result of high intention, 

sincere effort, intelligent direction and skillful 

execution; it represents the wise choice of 

many alternatives.”  
                                                           William A. Foster 

  

Besluit 
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Mijn bijdrage op  
http://www.kwinta.be/nieuws/ 
de-zorg-van-elke-medewerker 

 

L. Bollaert (2014). A manual for internal  
quality assurance in higher education. 
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